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PARECER N° 063/06 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº  693/2003. 
De autoria do nobre Vereador Carlos Giannazi, o projeto autoriza o Executivo 
Municipal a criar a Editora Municipal Paulistana, e dá outras providências. 
O projeto objetiva favorecer a publicação e a divulgação de obras literárias 
inéditas de escritores da periferia, de grupos organizados em movimentos e 
escritores sem condições econômicas para buscar suas próprias produções.  
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela legalidade (fls. 10 e 
11).  
A Comissão de Administração Pública solicitou informações ao Executivo sobre 
a existência de iniciativas semelhantes e sobre a viabilidade da propositura, 
obtendo as informações de que as verbas reservadas para a publicação de 
algumas obras de bibliotecas públicas municipais são exíguas e que os 
autores sem condições econômicas de publicar suas obras encontram nas leis 
de incentivo fiscal municipais os meios naturais e legais de verem seus 
projetos realizados (fls. 16 a 22). 
A Comissão de Administração Pública julgou a propositura meritória e 
oportuna, exarando parecer favorável (fls. 23). 
No âmbito de competência dessa Comissão, quanto ao mérito que devemos 
analisar, entendemos que a propositura deva prosperar em razão de seu 
elevado interesse público. A importância desse projeto pode ser bem medida 
a partir da referência à obra “Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus, 
que tem, inclusive, sido usada para discussões sobre realidade social em 
escolas do ensino fundamental (7ª e 8ª séries).   
Originado de trinta e cinco cadernos manuscritos nos quais Carolina Maria de 
Jesus, a favelada-escritora, foi registrando o seu dia-a-dia na favela do 
Canindé, Quarto de Despejo foi publicado pela Livraria Francisco Alves, teve a 
sua primeira edição de dez mil exemplares esgotada na primeira semana do 
lançamento, foi traduzido para treze línguas e circulou em quarenta países. 
Como literatura documentária de contestação, inspirou diversas expressões 
artísticas como letras de samba (“Quarto de Despejo”, de B. Lobo), adaptação 
teatral, filme realizado por televisão alemã e adaptação para a série “Caso 
Verdade”, da Rede Globo. Quarto de Despejo tem como ponto de sustentação 
principal a presença obsedante da fome e da pobreza nas formas mais 
concretas de suas manifestações. Verifica-se no trabalho de Carolina a 
resistência contra a pobreza material e moral do meio em que vive, 
despertando paixões, desencadeando movimentos para a eliminação das 
favelas em São Paulo e revelando, através da escrita, a importância do 
testemunho como meio de denúncia sócio-política.  
Ao dispor sobre a publicação de trabalhos de escritores da “periferia”, o autor 
do projeto enfatiza, em sua justificativa, a característica de periferia cultural, 
o estado marginal em relação ao centro de exposição, muito mais do 
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privilégio dos que compõem a elite cultural. Essa marginalização cultural está 
intimamente ligada ao estado social e à carência de recursos disponíveis para 
os habitantes de favelas, por exemplo.    
A criação de uma editora paulistana voltada à publicação de obras de 
escritores sem condições econômicas de bancar sua própria produção 
contribuirá para experimentações sociais novas de uma população limitada 
por uma economia de sobrevivência.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 14/03/06. 
Claudinho de Souza – Presidente 
Carlos Apolinário – Relator 
Beto Custódio 
Claudete Alves 
Carlos Giannazi 
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