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PARECER Nº 1020/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 420/2011.  
Por meio da autoria do nobre Vereador Chico Macena, o Projeto de Lei n° 
420/2011, dispõe sobre a gratuidade no acesso a informação e a pesquisa para fins 
não comerciais ao Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. A iniciativa objetiva 
estabelecer gratuidade irrestrita ao acesso do Arquivo Histórico Municipal de São 
Paulo ao público interessado, respeitando os cuidados de preservação necessários. 
Segundo a redação do projeto, o acervo disponível à disposição se encontra sob a 
responsabilidade do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, descrito na forma das 
informações, obras de arte, obras raras, acervos, arquivos, documentos, coleções, 
livros, material iconográfico e audiovisual, mapas, plantas, fonogramas, 
fotogramas, filmes históricos, microfilmagem, e qualquer outro bem de natureza 
histórica e cultural para fins não comerciais. Quanto à gratuidade, a redação da 
iniciativa permite que o interessado possa reproduzir, fotografar, utilizar gravações 
de áudio ou vídeo todo e qualquer objeto de sua pesquisa sem qualquer ônus, 
desde que utilizando seu próprio equipamento. A redação do Artigo 3º da iniciativa 
determina a abrangência da iniciativa aos equipamentos públicos de natureza de 
preservação, conversação, arquivo e catalogação e exposição do patrimônio 
histórico da Cidade de São Paulo, incluindo as Bibliotecas e Gibitecas Municipais, 
Museu da Cidade, Departamento do Patrimônio Histórico. Nos termos da 
propositura, todo manuseio do referido acervo pelos cidadãos interessados deverá 
observar os cuidados de preservação necessários. Na visão do nobre Autor, a 
iniciativa é justificada porque facilitará a realização de pesquisas acadêmicas e não 
comerciais, garantindo o acesso à informação pela população. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa elaborou parecer pela LEGALIDADE 
do projeto na forma de SUBSTITUTIVO, que introduz na sua redação os princípios 
contidos no Estatuto de Museus - Lei Federal n° 11.904/2009, assim como 
restabelece o princípio constitucional de harmonia entre os poderes. Em face do 
exposto e considerando que a iniciativa possui relevante interesse público, a 
Comissão de Administração Pública é favorável ao projeto, nos termos do 
SUBSTITUTIVO da Comissão de Constituição Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 27.06.2012.  
Alfredinho Cavalcante – PT – Presidente  
José Ferreira Zelão – PT– Relator  
Gilson Barreto – PSDB  
Souza Santos – PSD  
Noemi Nonato – PSD  
 


