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PARECER nº 671/2016  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 179/2014. 

O projeto em pauta, de iniciativa dos vereadores Claudinho de Souza, Edir Sales, 
Eliseu Gabriel, Jean Madeira, Ota, Reis e Toninho Vespoli, sugere alterações para a Lei 
15.052, de 07 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a reorganização da Biblioteca Mário de 
Andrade - BMA, da Secretaria Municipal de Cultura, e de seu respectivo quadro de cargos de 
provimento em comissão. 

Inicialmente, propõe-se a alteração do artigo 2º da Lei supracitada, tendo em vista 
deixar consignado na lei que o acervo da Biblioteca Mario de Andrade é de interesse nacional, 
além de ampliar a finalidade da instituição para a promoção da cultura em geral, e não 
simplesmente a promoção e valorização da leitura. 

O texto apresenta também proposta de alteração do artigo 4º, em seu inciso IX, que se 
refere à atribuição de articulação com entidades e instituições congêneres, acrescentando a 
promoção e colaboração com eventos de caráter cultural, como exposições, feiras literárias, 
seminários, debates e outros que possam amplificar a presença institucional da Biblioteca, 
tanto em território nacional quanto no exterior. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade, porém apresentou um texto substitutivo com o objetivo de adequar a proposição à 
melhor técnica de elaboração legislativa. 

Na análise que cabe à Comissão de Administração Pública, ressalta-se a importância 
dos equipamentos municipais voltados à cultura e, em especial, das bibliotecas, cujos acervos 
revestem-se de elevado interesse público. De acordo com a página eletrônica da Prefeitura de 
São Paulo1, temos que 

"A Biblioteca Mário de Andrade possui um dos maiores acervos do país, formado por 
livros, periódicos, mapas e multimeios. Mantém uma das mais relevantes coleções públicas de 
periódicos da América Latina, um dos mais representativos acervos de arte de São Paulo, uma 
biblioteca depositária da ONU e uma riquíssima coleção de obras raras, considerada a 
segunda maior coleção pública do Brasil. 

Preservação e acesso são as palavras-chave que norteiam a missão da Biblioteca 
Mário de Andrade e se refletem nas ações realizadas para divulgar seu acervo a todos os 
pesquisadores nacionais e estrangeiros, tornando acessíveis coleções importantes e únicas no 
Brasil e, simultaneamente, garantindo a existência e longevidade dessas coleções, a partir de 
um esforço sistemático na conservação preventiva dessas obras, com ações de higienização, 
acondicionamento e monitoramento permanente". 

Portanto, tendo em vista que o projeto é oportuno e meritório, esta Comissão apresenta 
voto favorável, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 27 de abril de 2016. 

Quito Formiga - (PSDB) - Presidente 

Andrea Matarazzo - (PSD) - Relator 

Aurélio Miguel - (PR) 

Celso Jatene - (PR) 
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Laercio Benko - (PHS) 

Ushitaro kamia - (PSD) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/04/2016, p. 126 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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