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PARECER Nº 1061/2016 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI 179/2014. 

O Projeto de Lei, de autoria dos Nobres Vereadores Claudinho de Souza, Edir Sales, 
Eliseu Gabriel, Jean Madeira, Ota, Reis, Toninho Vespoli altera a Lei nº 15.052 de 07 de 
setembro de 2009, que dispõe sobre a organização da Biblioteca Mario de Andrade- BMA, da 
Secretaria Municipal de Cultura. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, com apresentação de substitutivo a fim de adaptar o texto as regras de técnica 
legislativa.   

A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente ao substitutivo da 
CCJLP. 

Fundada em 1925, a Biblioteca Mário de Andrade passou por diversos prédios e 
reformas até se estabelecer de maneira definitiva, com seus mais de 3 milhões de itens, 
distribuídos em dois prédios, na Praça Dom José Gaspar, em São Paulo. 

Em 7 de setembro de 2009, foi aprovada a Lei Nº 15.052 que passou a regulamentar o 
funcionamento da biblioteca. Além de destinar um orçamento próprio para a ela, também 
estabeleceu a criação da supervisão de Ação Cultural, que coordena as atividades dentro e 
fora do espaço. 

A Redação original do Art. 2º, que pretende-se alterar é “A Biblioteca Mário de Andrade 
tem por finalidade promover e valorizar a leitura, cabendo-lhe, em especial, observar os 
preceitos internacionais da Biblioteconomia e da ciência da informação.” 

A proposta de alteração apresentada nesse projeto de lei para o Art 2º é “A Biblioteca 
Mario de Andrade, com sede em São Paulo, possui um acervo de interesse nacional e tem por 
finalidade promover e valorizar a leitura, assim como a cultura em geral, cabendo-lhe, em 
especial, observar os preceitos internacionais da biblioteconomia e da ciência da informação.” 

Em relação às atribuições da biblioteca a redação original do inciso IX, do artigo 4º é 
“Articular-se com entidades e instituições congêneres, participando de programas de 
cooperação com outras bibliotecas e centros de documentação nacionais, internacionais e 
estrangeiros e com instituições de pesquisa e produção de conhecimento, bem como integrar e 
apoiar iniciativas locais.” 

A proposta de alteração do inciso IX, do Art. 4º é “Articular-se com entidades e 
instituições congêneres, participando de programas de cooperação com outras bibliotecas e 
centros de documentação nacionais e internacionais, e com instituições de pesquisa e 
produção de conhecimento, além de promover e colaborar com eventos de caráter cultural tais 
como exposições, feiras literárias, seminários, debates e outros que possam amplificar a 
presença institucional da Biblioteca Mario de Andrade, tanto em território nacional quanto no 
exterior.” 

De acordo com o autor, as alterações propostas têm por objetivo ampliar o rol de 
atribuições e a finalidade da Biblioteca Mario de Andrade, que deixa de se restringir apenas à 
valorização da leitura e passa a abranger outros eventos de caráter cultural como exposições, 
feiras literárias, seminários, e debates, que antes não tinham previsão expressa na lei. 

Em publicação científica consta-se que o manifesto da IFLA/UNESCO (1994) define 
biblioteca pública como “centro local de informação, tornando prontamente acessíveis aos seus 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0179/2014 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

utilizadores o conhecimento e a informação de todos os gêneros” e no mesmo artigo que as 
diretrizes da IFLA sobre os serviços de bibliotecas públicas (2010, p. 17), expõem como 
importante papel dessas instituições “o de se constituir como ponto central de desenvolvimento 
cultural e artístico da comunidade e de ajudar a moldar e apoiar a sua identidade cultural”. A 
ação cultural é, portanto, um ponto importante a ser desenvolvido. 

Já sobre a prática cultural realizada nas bibliotecas públicas, Coelho (1999, p. 313), 
também nesse artigo, esclarece que, em sentido amplo “dá-se o nome de prática cultural a 
toda atividade de produção e recepção cultural: escrever, compor, pintar e dançar são, sob 
este ângulo, práticas culturais tanto quanto frequentar teatro, cinema, consertos, etc. Numa 
acepção mais radical, são consideradas práticas culturais as atividades relacionadas com a 
produção cultural propriamente dita. Assim, são práticas culturais a produção de um filme, a 
realização de uma congada ou a montagem de um espetáculo teatral – quer estas atividades 
sejam feitas a título profissional, quer amador.” 

Observadas essas considerações, fica evidente a importância dessas alterações 
propostas por este projeto lei, visto que a Biblioteca Mario de Andrade atualmente já apresenta 
em sua programação uma diversidade de ações culturais além da leitura, a saber nesse mês 
de maio começa a 3ª edição do projeto “Imagens do Brasil Profundo” projeto que pretende 
revelar formas e expressões culturais escondidas de um país singular, complexo e com alto 
grau de originalidade terá shows, bate-papos musicais, palestras, debates e atividades 
voltadas especialmente para as crianças, com música, brincadeiras e contação de estórias 
abrangendo vários aspectos das diversas culturas regionais do Brasil;  show da cantora de 
Consuelo de Paula; bate-papo musical com Thadeu Romano “Caminhos da Sanfona no Brasil”; 
Apresentação de filmes “Cinema Ritrovato”; Lançamento de livros; “Desenhaço”; 
Apresentações de peças de teatro; Oficinas de criação; Bate-papos temáticos; entre outras. 

Em face ao exposto, no âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que se deve analisar e 

Pelos motivos expostos, favorável é o nosso parecer nos termos do substitutivo da 
CCJLP. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 15.06.2016. 

Ver. Reis (PT) – Presidente 

Ver. Claudinho de Souza (PSDB) 

Ver. Eliseu Gabriel (PSB) 

Ver. Paulo Fiorilo (PT) - Relator 

Ver. Toninho Vespoli (PSOL)  

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/06/2016, p. 70 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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