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PARECER N° 1224/2008 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE 
O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/08. 
De autoria do n. Vereador Antonio Goulart, o presente projeto de resolução pretende 
denominar Centro de Documentação e Informação Manoel Bastos Tigre, as unidades 
de serviço que integram o Departamento de Documentação e Informação da Câmara 
Municipal de São Paulo.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade às fls. 09, entendendo que a propositura encontra amparo na Lei Orgânica 
do Município e no Regimento Interno desta Casa Legislativa. 
Ao que cabe a este Plenário analisar, entendemos que a iniciativa reveste-se de 
interesse público e deve prosperar. Manoel Bastos Tigre, como descreve o autor, foi 
homem de muitos talentos: foi jornalista, poeta, compositor, teatrólogo, humorista, 
publicitário, além de engenheiro. Mas o que é importante enfatizar, e o que faz esta 
Comissão prestar incondicional apoio à matéria, é o fato de Bastos Tigre ter sido um 
grande bibliotecário e o primeiro bibliotecário por concurso no Brasil. Foi autor da tese 
sobre a Classificação Decimal. Não por acaso, se tornou patrono dos bibliotecários, 
cuja efeméride comemorativa da profissão se dá no dia 12 de março – Dia do 
Bibliotecário, referência à data de seu nascimento.  Desse modo, a denominação do 
Departamento de Documentação e Informação desta Câmara Municipal homenageando 
Manoel Bastos Tigre é uma iniciativa eivada de méritos. 
Importante destacar que o projeto prevê a confecção da placa de denominação, 
respeitando os ditames da Comunicação Visual e da Acessibilidade da Câmara 
Municipal de São Paulo. 
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 15/10/08. 
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