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PARECER N° 959/2012 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 115/2010.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que dispõe 
sobre a criação e instalação da Biblioteca Municipal no Distrito do Jaraguá e dá 
outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade na forma de substitutivo, proposto por requerimento formulado pelo 
autor da propositura.  
A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável ao projeto.  
A propositura em pauta prevê a criação de uma biblioteca pública no Distrito de 
Jaraguá, dispondo que caberá ao Poder Executivo, a seu critério, destinar próprio 
público já existente ou determinar a construção ou, ainda, a aquisição de imóvel 
para instalação e funcionamento da Biblioteca Municipal do Jaraguá.  
Segundo o artigo 193 da Lei Orgânica, o Poder Público Municipal promoverá, 
através dos órgãos competentes, a criação de bibliotecas que possibilitariam a 
integração da coletividade com os bens culturais, no caso, o acervo literário que se 
configura em peça chave na promoção do desenvolvimento cultural e educacional 
da sociedade.  
A instalação de uma biblioteca atende plenamente aos princípios  dispostos na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, tais como possibilitar o pleno desenvolvimento 
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o 
trabalho, além de incentivar a pesquisa e a divulgação da cultura, pensamento, arte 
e saber.  
Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, 
portanto, favorável o nosso parecer, na forma do substitutivo da CCJLP.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 20/06/2012.  
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