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O presente projeto de lei pretende revogar a Lei 13.301 que alterou a denominação do Centro 
Cultural São Paulo para Centro Cultural São Paulo Manabu Mabe. 
 
Em que pese às qualidades do falecido pintor a notícia da aprovação da proposta legislativa 
desencadeou, por parte de vários segmentos da sociedade civil, manifestações veementes e 
contrárias à alteração da denominação do Centro Cultural São Paulo, subscritas por cidadãos, 
funcionários, intelectuais, artistas, escritores, críticos de arte, profissionais liberais, jornalistas e 
representantes de entidades comunitárias e de movimentos culturais e de cidadania. 
 
A argumentação é farta e uníssona. Para que se registre a repercussão contrária à mudança do 
nome do Centro Cultural São Paulo e para que façam parte integrante da presente justificativa, 
seguem anexadas cópias da íntegra das manifestações e que tomamos a liberdade de transcrever 
alguns trechos: 
 
"Sendo o Centro Cultural São Paulo entidade pública que acolhe as várias etnias componentes do 
universo paulistano, e que abriga manifestações artísticas de todos os setores da arte, defendemos 
a manutenção de seu nome de batismo, feliz na homenagem à Metrópole e eqüidistante de todos 
os setores que a integram". (lIka Marinho de Andrade Zanotto, presidente da Associação Amigos 
do Centro Cultural São Paulo). 
 
"...estamos consternados com a possibilidade de mudança do nome do CCSP (...) Neste momento 
em que se comemoram os 20 anos do Centro Cultural São Paulo entendemos que a preservação 
do nome pelo qual é nacional e internacionalmente conhecido, e para o qual temos 
orgulhosamente trabalhado nestas duas décadas, é de fundamental importância." (manifestação 
dos funcionários do Centro Cultural de São Paulo, subscrita por 180 (cento e oitenta) servidores, 
enviada à Prefeita Marta Suplicy em 17 de janeiro de 2002.). 
 
"Como primeiro diretor do Centro Cultural São Paulo e como militante da cultura a vida inteira, 
estranha-me esta proposição que ao invés de homenagear o artista, coloca o seu nome numa 
situação constrangedora, já que o Centro Cultural é um local de múltiplas atividades que não 
comportaria o nome de um artista, com atividade específica em uma disciplina, no caso a pintura, 
poro mais intensa que tenha sido a sua vida artística." (Ricardo Ohtake, em 17 de janeiro de 
2002). 
  
"O Movimento Defenda São Paulo vem manifestar-se absolutamente contrário à alteração do 
nome do Centro Cultural são Paulo para Centro Cultural São Paulo Manabu Mabe, em que pese o 
grande valor deste artista, já que existem outros de igual importância" (Regina Monteiro, 
presidente) 
 
"O Centro Cultural São Paulo é uma referência cultural no Brasil e na América Latina. Recebeu o 
nome da cidade pois pertence a todos cidadãos dessa que é uma das maiores cidades do mundo. 
Recebeu esse nome também pois é um marco e um representante à altura dessa cidade. Não 
poderia haver homenagem maior do que essa: um Centro Cultural que está a serviço e que 
interage com milhões de habitantes em uma cidade que ainda não oferece pelo acesso 
democrático as suas atividades culturais e de entretenimento. Centro Cultural São Paulo, uma 



designação atemporal e emblemática, além de justa, apropriada e imparcial: um senso comum." 
(Martin Grossmann, Vice Diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 
Paulo). 
 
"Na condição de ex-diretora do Setor de Artes Visuais do Centro Cultural São Paulo, venho 
manifestar-lhe (à Prefeita Marta Suplicy) minha posição contrária à mudança do nome daquela 
instituição, patrimônio cultural da cidade cuja designação apenas confirma o acolhimento que a 
população paulista vem lha dando em mais de duas décadas de existência, além de afiançar o 
alcance democrático de sua atuação." (Sônia Salzstein ). 
 
"O Centro Cultural São Paulo, a primeira instituição multidisciplinar do pais, criada há 20 anos, é 
um patrimônio de todas as linguagens, e representa a cidade, em alto nível, no pais e fora dele." 
(Antonio Cândido de Mello e Souza, Lygya Fagundes Telles, Roberto Schwarz, Marcelo Araújo, 
Maurício Segall, Sábato Magaldi e outras 170 (cento e setenta) ilustres personalidades das áreas 
da arte e culturas). 
 
Estão anexadas também matérias assinadas pelos jornalistas Beth Néspoli, do Jornal "O Estado 
de São Paulo", Alessandro Duarte, da Folha de São Paulo, Márcio Rodrigo, Mauro Chaves, do 
"O Estado de São Paulo" e da crítica teatral do jornal Gazeta Mercantil e professora do 
Departamento de Artes cênicas da Unicamp, Maria Lúcia Candeias. 
 
Ademais, cumpre restabelecer o nome Centro Cultural São Paulo que a lei que se pretende 
revogar alterou. Isto é o que dispõe o art. 2° do projeto que submeto aos nobres pares. Sem esse 
dispositivo restaria uma lacuna a ser preenchida eis que a revogação da Lei 13.301 retira-lhe o 
nome alterado, mas não lhe restitui o antigo. E não há que se falar em repristinação pois a 
revogação da lei não revigora o ato legislativo que denominou originalmente aquele próprio 
municipal. 
 
Então, o Centro Cultural São Paulo, oficialmente, só será assim denominado por força de uma 
nova Lei e para que não haja lapso de tempo entre as duas providências é que se propõe as duas 
medidas no presente projeto pois o protocolamento simultâneo e tempestivo de duas propostas, 
uma de revogação da lei vigente e outra de nova denominação, não é garantia de que ambas 
tramitem e sejam deliberadas no mesmo intervalo de tempo. 
 
Com estas considerações, esperamos ter esclarecido aos nobres pares sobre a importância de 
revogar a Lei 13.301 e restabelecer o nome do Centro Cultural São Paulo. 
 


