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PARECER Nº 977/2017 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 179/2014 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Claudinho de Souza, Edir 
Sales, Eliseu Gabriel, Jean Madeira, Ota, Reis e Toninho Vespoli, visa alterar a Lei n° 15.052, 
de 7 de Setembro de 2009, que dispõe sobre a organização da Biblioteca Mario de Andrade - 
BMA, da Secretaria Municipal de Cultura. 

Conforme a justificativa, "o presente projeto de lei tem por objetivo melhorar a redação 
de dois dispositivos da Lei 15.052 de 2009, que dispõe sobre a organização da Biblioteca Mário 
de Andrade - BMA, da Secretaria Municipal de Cultura. A primeira alteração sugerida acresce à 
redação original que o acervo da biblioteca é de interesse nacional, o que restava omisso. 
Além disso a finalidade da biblioteca, expressa neste mesmo artigo, se restringia à promoção e 
valorização da leitura. A alteração fez constar também a ideia de promoção e valorização da 
cultura em geral... A segunda alteração proposta modifica uma das atribuições da Biblioteca. 
Na nova redação foi acrescentada a atribuição de promover eventos de caráter cultural como 
exposições, feiras literárias, seminários, e debates, que antes não tinham previsão expressa no 
rol estabelecido pela Lei. Assim, as alterações propostas têm por objetivo ampliar o rol de 
atribuições e a finalidade da Biblioteca Mario de Andrade...". 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo "para adequar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa". 

Enviados quesitos ao Executivo, respondeu a Secretaria Municipal de Cultura que, "... 
De acordo com as definições do Ministério da Cultura, as Bibliotecas Públicas têm por objetivo 
‘atender por meio do seu acervo e de seus serviços os diferentes interesses de leitura e 
informação da comunidade em que está localizada, colaborando para ampliar o acesso à 
informação, à leitura e ao livro, de forma gratuita’ (grifei). Dessa forma, entendemos que não é 
pertinente constar em artigo que define ‘Da Finalidade’ que a BMA deve promover ‘a cultura em 
geral’, como sugere o Projeto de Lei, sob risco de descaracterizar a finalidade precípua da 
Biblioteca. Entendemos que a Lei nº 15.052, em seu Art. 2º, já contempla a finalidade da 
Biblioteca Mário de Andrade, no que somos de parecer desfavorável quanto ao mérito da 
alteração proposta no Art. 1º do Projeto de Lei... entendemos pertinente que a biblioteca possa 
‘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 
Mário de Andrade, tanto em território nacional quanto no exterior’. De fato, o fortalecimento 
institucional é um meio importante para a formação de público, demonstrando a atratividade e a 
importância do equipamento cultural. Dessa forma, somos de parecer favorável quanto ao 
mérito da alteração proposta no Art. 2º do Projeto de Lei...". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, considerando as 
ponderações da Secretaria Municipal de Cultura, que entende pertinente às atividades da 
Biblioteca o disposto no art. 2º da propositura. Destarte, as despesas de sua execução serão 
cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. Contudo, a fim de adequar o texto às considerações 
da Secretaria Municipal de Cultura, apresentamos o seguinte substitutivo: 
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SUBSTITUTIVO Nº  AO PROJETO DE LEI Nº 179/2014 
Altera a Lei n° 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 Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1° O inciso IX do art. 4° da Lei nº 15.052, de 7 de setembro de 2009, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° (...) 

............................................................. 

IX - 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 de 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." (NR) 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento em 09/08/2017. 

Jair Tatto - PT - Presidente 

Reginaldo Tripoli - PV - Relator 

Aurélio Nomura - PSDB 

Ota - PSB 

Rodrigo Goulart - PSD 

Soninha Francine - PPS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/08/2017, p. 69 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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