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PARECER 1283/2002 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI N° 271/02 
Tendo a autoria do nobre Vereador Goulart, a propositura em análise visa à revogação da 
Lei nº 13.301, de 03/05/02, que alterara o nome do Centro Cultural São Paulo para Centro 
Cultural São Paulo Manabu Mabe. Como conseqüência, ficará restaurada a Lei nº 9.467, de 
06/05/1982, retornando a denominação anterior àquele próprio municipal situado na Av. 
Vergueiro, 1000, no bairro do Paraíso, Distrito da Liberade.  
Com efeito, a promulgação daquela lei 13.301/02, que ora se busca revogar, trouxe ao seio 
da comunidade paulistana, principalmente dentre aqueles que lidam com a cultura em 
nossa cidade, uma polêmica muito acirrada. Diversas entidades culturais, artistas, 
intelectuais, gente ligada ao teatro e à cultura de um modo geral prontamente se 
manifestaram contra a alteração do nome daquele tradicional Centro Cultural desta cidade. 
Evidentemente, essas manifestações não se voltavam contra a figura do artista plástico 
Manabu Mabe, mas simplesmente contra o fato de se alterar uma denominação consagrada 
e conhecida por todos os que freqüentam o Centro Cultural ou que, de algum modo, estão a 
ele ligados. 
Há parecer, pela legalidade, da douta Comissão de Constituição e Justiça (fls. 36/37), mas 
que apresentou substitutivo para conferir ao texto uma redação mais de acordo com a 
Emenda constitucional nº 95/98. 
No âmbito da competência desta Comissão, do interesse público e do mérito que devemos 
analisar, entendemos que a propositura em epígrafe deva receber a aprovação desta Casa 
de leis, haja vista que ela está preocupada precipuamente com a tradição e com a 
conservação dos nomes já conhecidos e consagrados pelo público com relação aos próprios 
municipais. 
A propositura atende, ainda, alentado abaixo-assinado de intelectuais, artistas e 
personalidades conhecidas do mundo cultural em nossa cidade, conforme lemos às fls. 
10/13 e 24/30. Além disso, entidades como o Movimento Defenda São Paulo, a Associação 
Amigos do Centro Cultural São Paulo, o Museu de Arte Contemporânea da USP, a OAB, a 
APETESP e funcionários do próprio Centro Cultural se manifestam, nos autos, a favor da 
volta do nome tradicional daquele importante marco da cultura em nossa cidade.  
Pelo exposto, o nosso parecer não poderia deixar de ser favorável à matéria enfocada, mas 
nos termos do substitutivo mencionado. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 05/09/02. 
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