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PARECER Nº 424/2002 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 028/2002 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, que visa dispor sobre a 
obrigatoriedade da implantação de, no mínimo, uma biblioteca e uma casa de cultura em 
cada Subprefeitura, conforme se depreende da redação do artigo 1º da proposta legislativa 
em apreço. 
Argumenta o nobre autor que as bibliotecas cumprem função importe como complemento à 
missão educadora e formadora das escolas na medida em que garantem a preservação dos 
hábitos de leitura e da busca de dados esclarecedores em livros técnicos e científicos. Já 
através das casas de cultura os membros da comunidade podem desenvolver o gosto pelo 
teatro, pintura e música além de fomentar a integração social dos habitantes. 
A matéria encontra amparo na Carta Magna e na Lei Orgânica do Município.De fato, 
compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, incisos I e 5, da 
CF) e à Câmara, com sanção do Prefeito, dispor sobre as matérias de competência do 
Município, especialmente, legislar sobre assuntos de interesse local (art. 13, I e 37 "caput" 
da LOM). 
Ainda, o art. 191 e o art. 193, I, registram expressamente: 
"Art. 191 - O Município de São Paulo garantirá a todos o exercício dos direitos culturais e o 
acesso às fontes de cultura, observado o princípio da descentralização, apoiando e 
incentivando a valorização e a difusão de manifestações culturais" 
"Art. 193 - O Poder Público Municipal promoverá através dos órgãos competentes: 
I - a criação, manutenção, conservação e abertura de: sistemas de teatros, bibliotecas, 
arquivos, museus, casas de cultura, ............., como instituições básicas, detentoras da 
ação permanente, na integração da coletividade com os bens culturais." 
Pela LEGALIDADE e CONSTITUCIONALIDADE, é o parecer 
Contudo, faz-se necessária a apresentação de substitutivo ao texto original tendo em vista 
que a implantação das Subprefeituras ainda está pendente e a divisão administrativa do 
Município ainda se dá através das Administrações Regionais. 
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AO PROJETO DE LEI Nº 
28/2002. 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de biblioteca e casa de cultura no perímetro 
de cada uma das Administrações Regionais. 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1º - Fica o Executivo obrigado a implantar e manter, no perímetro de cada uma das 
Administrações Regionais, no mínimo, uma biblioteca e casa de cultura. 
Art. 2º - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da data de sua promulgação. 
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente lei, correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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