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PARECER Nº 1973/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0179/14 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa dos nobres Vereadores Reis, Jean Madeira, Edir 
Sales, Vespoli, Eliseu Gabriel, Claudinho de Souza e Ota, que pretende alterar a Lei nº 15.052, 
de 7 de setembro de 2009, para ampliar o rol de atribuições da Biblioteca Mário de Andrade e 
declarar que o acervo da referida Biblioteca é de interesse nacional. 

Nas justificativas apresentadas pelos ilustres proponentes se verifica que a indicação 
de que as bibliotecas não devem se restringir à valorização e promoção apenas da leitura, mas 
deve ser expandida para a promoção e valorização da cultura de forma geral. Ademais, 
esclarecem os autores do presente projeto que, sem as alterações propostas, a Biblioteca não 
pode promover amplamente a cultura no Município de São Paulo. 

O projeto em análise reúne as condições para prosseguir seu trâmite legislativo, vez 
que a organização e estipulação das atribuições de órgão e entidades municipais são de 
interesse local, o que atrai a competência legislativa do Município, ex vi do artigos 30, inciso I, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, e 13, inciso I, da Lei Orgânica do Município 
de São Paulo. Além disto, "proporcionar os meios de acesso à cultura" é competência comum 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme previsto no artigo 23, 
inciso IV, da Carta Magna. 

No âmbito local, a Lei Orgânica do Município estabelece que "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 
das manifestações culturais" (artigo 191), regra a que se pretende dar eficácia por meio da 
ampliação das atribuições da Biblioteca Mario de Andrade. 

A aprovação da proposta se submete à disciplina do artigo 40, § 3º, inciso XII da Lei 
Orgânica do Município, dependendo sua aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara. 

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo proposto 
para adequar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa. 

 

SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0179/14 

"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 artigo 2° da Lei nº 15.052, de 7 de setembro de 2009, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 2° 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. (NR)" 

Art. 2° - O inciso IX do artigo 4° da Lei 15.052, de 7 de setembro de 2009 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
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"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. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04.11.2015. 

Alfredinho - PT 

Ari Friedenbach - PROS 

Arselino Tatto - PT 

Conte Lopes - PTB 

Eduardo Tuma -PSDB 

George Hato - PMDB 

Ricardo Teixeira - PV 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/11/2015, p. 144 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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