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JUSTIFICATIVA - PDL 0057/2017 
Trata-se de PDL em que se visando sustar os efeitos decreto nº 57.792 de 21 de julho 

de 2017. editado pelo Prefeito João Agripino da Costa Dória Jr.. que conferiu nova 
regulamentação ao artigo 7º da Lei Municipal nº 16.333. de 18 de dezembro de 2015. No 
entanto, como se verá a adiante, o decreto questionado é absolutamente ilegal. 

Como é sabido, foi instituído no Município de São Paulo, o Plano Municipal do Livro. 
Leitura. Literatura e Biblioteca (PMLLLB). por força da Lei nº 16.333 de 18 de dezembro de 
2015, com o objetivo de assegurar a todos o acesso ao livro, à leitura e à literatura. 

A referida Lei criou em seu artigo 7º, o Conselho Municipal do PMLLLB, que dentre as 
suas importantes atribuições, deve acompanhar o desenvolvimento do referido plano, opinar 
sobre a formulação do orçamento das secretarias municipais, fiscalizar a utilização de recursos 
para a implementação do tema, bem como promover discussões c articular demandas 
regionais e setoriais acerca do assunto. É o que se depreende do citado dispositivo, abaixo 
transcrito: 

Lei nº 16.333 2015 

"Art. 7º O acompanhamento do Plano será feito por membros de um Conselho 
Municipal, formado por representantes da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria 
Municipal de Cultura, da Câmara Municipal e por majoritariamente membros da sociedade civil, 
tais como professores, escritores, editores, bibliotecários, críticos literários, livreiros, 
representantes de pessoas com deficiência, saraus, centros de pesquisa e universidades ". 

           

          De acordo com o teor do artigo supracitado, referido colegiado. é composto por 
representantes das Secretarias Municipais de Cultura e Educação, da Câmara Municipal de 
São Paulo e MAJORITARIAMENTE por membros da sociedade civil, a saber: professores, 
escritores, editores, bibliotecários, críticos literários, livreiros, pessoas com deficiência, saraus, 
centros de pesquisa e universidade. 

          Em 19 de agosto de 2016. o Decreto nº 57.233 regulamentou o Conselho do 
PMLLLB, definindo, dentre outros, o número de representantes por secretaria e da sociedade 
civil; o tempo de mandato dos membros que o compõem e a periodicidade de reuniões. De 
acordo com o disposto no artigo 3º deste primeiro decreto que regulamentou a Lei. o colegiado 
ficou composto por 14 membros, respeitando a obrigatoriedade de maioria da sociedade civil. 
Abaixo, transcrevemos o artigo: 

          "Art. 3º O Conselho será composto por 14 (catorze) membros, na seguinte 
conformidade: 

          I - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Cultura: 

          II - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação; 

          III - 2 (dois) representantes da Câmara Municipal de São Paulo; 

          IV - 8 (oito) representantes da sociedade civil". 

          Os representantes governamentais, vinculados às secretarias municipais a que 
se refere os inciso I e II do artigo acima transcrito, foram escolhidos por indicação dos titulares 
das respectivas pastas e. procedimento similar ocorreu com os representantes da Câmara 
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Municipal de São Paulo, a partir do Presidente do Poder Legislativo, obedecendo norma 
contida no parágrafo terceiro, do primeiro decreto que regulamentou a escolha da 
representação governamental. 

          Por sua vez os representantes da sociedade civil, foram escolhidos por meio de 
eleição, conduzida por comissão eleitoral compostas por agentes das Secretarias de Cultura e 
de Educação. Este procedimento democrático foi definido pelo primeiro decreto que 
regulamentou o conselho, que também garantiu mandato de 2 anos aos representantes da 
sociedade civil, e apontou que as próximas eleições ocorreriam a partir da organização do 
próprio conselho já instituído, conforme as disposições do §7º do artigo 3º do referido decreto: 

          § 7º Os processos eleitorais subsequentes serão realizados com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias do término do mandato dos representantes eleitos, de acordo 
com o procedimento fixado no Regimento Interno do Conselho. 

          Ou seja ocupou-se o Poder Executivo de organizar a primeira eleição dos 
membros da sociedade civil, garantindo ampla participação social e além disso, conferiu 
autonomia ao próprio Conselho para que. devidamente instalado, participasse da organização 
da eleição dos representantes da sociedade civil a partir de regras e procedimentos fixados no 
próprio regimento interno do órgão. 

          Decorrente desta regulamentação, a Prefeitura do Município de São Paulo 
publicou chamamento para eleição de representantes da sociedade civil para compor o 
Conselho. A Comissão Eleitoral foi composta por meio da Portaria n° 057/2016-SMC.G de 
30/09/2016, tendo sido escolhido os membros da sociedade civil em eleição realizada em 04 
de dezembro. A posse dos eleitos ocorreu em 19 de dezembro de 2016. 

          Ocorre que, surpreendentemente, afrontando todo este processo até então 
desenvolvido, no ultimo sábado (22/07/2017) novo decreto, de nº 57.792/2017 (doc. 4), conferiu 
outra regulamentação ao Conselho. Os membros do referido colegiado não foram sequer 
consultados, tampouco os diversos segmentos sociais que se envolveram no movimento que 
redundou na criação da referida lei. Foram promovidas mudanças substanciais, sendo que 
algumas afrontam a própria Lei 16.333/2015. 

          As alterações promovidas pelo novo regramento, a partir do Decreto nº 
57.792/2017, versam sobre questões de fundo e de concepção do papel do Conselho do 
PMLLLB, tais como: exclusão da função fiscalizatória; possibilidade de o Conselho se impor 
novas atribuições dentro do espírito da lei que o instituiu a partir de seu regimento: diminuição 
do número de integrantes da sociedade civil (contrariando a legislação que assegura ser o 
conselho majoritariamente formado por este grupo): exclusão da obrigatoriedade de paridade 
de gênero: exclusão de eleição para escolha dos representantes da sociedade civil: diminuição 
da transparência com a exclusão da obrigatoriedade de publicação no Diário Oficial das 
convocações das reuniões e seus respectivos extratos: diminuição da periodicidade obrigatória 
de reuniões, dentre outras. 

          A leitura das mudanças no regramento de escolha e funcionamento do Conselho 
Municipal do Livro, promovido pelo vigente decreto publicado em 22 de julho de 2017. permite 
afirmar que o Conselho do PMLLLB foi totalmente desfigurado, se afastando por completo do 
papel conferido pelo legislador municipal. Ademais, há flagrantes ilegalidades no Decreto 
57.792/2017 que enseja sua imediata sustação. 

          Em primeiro lugar, como é evidente em conselhos participativos da natureza 
deste do PMLLLB, seu papel principal é servir de órgão fiscalizatório, que monitora a execução 
da política e utilização dos recursos para implementação do Plano do Livro. Leitura. Literatura e 
Biblioteca no Município. 

          Desse modo, o próprio legislador ao atribuir competências ao Colegiado, no 
inciso II, do parágrafo único, do artigo 7º, da Lei 16333/2015 enumerou, dentre elas a função 
de fiscalizar. Transcrevemos: 

          "Parágrafo único. São competências deste Conselho, além daquelas 
estabelecidas em regimento interno: 

          I - no que compete a este Plano, opinar sobre a formulação do orçamento das 
secretarias municipais e acompanhar sua execução; 
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          II - opinar e fiscalizar a utilização de recursos para a implementação do PMLLLB; 

          III - promover discussões, articular demandas regionais e setoriais e buscar 
devolutivas àquelas instâncias. " 

          (grifo nosso) 

          Da leitura do parágrafo único acima transcrito é possível inferir duas assertivas 
indubitáveis: a primeira é que o legislador marcou o papel de fiscalizar do colegiado. e a 
segunda que a Câmara Municipal, ao aprovar a Lei 16333/2015, garantiu autonomia ao 
Conselho do PMLLLB, estabelecendo um rol de competências meramente exemplificativo, 
deixando a cargo do próprio órgão, respeitado o limite legal, definir suas atribuições por meio 
de seu regimento interno. 

          No entanto, todas as referências relacionadas ao papel fiscalizador do conselho 
foram excluídas do atual decreto e, ademais, quis o Prefeito limitar a autonomia do colegiado. 
dispondo que as competências do Conselho ficam restritas ao estabelecido no próprio decreto. 
O quadro seguir facilita a compreensão: 

          Quadro 1 - Limitação das competências. 

          Lei 16.333/2015 

          • Art. 7º... 

          • Parágrafo único. São competências deste Conselho, além daquelas 
estabelecidas em regimento interno: 

          Decreto 57.233/2016 

          • Art. 2º Ao Conselho do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, 
órgão colegiado vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, competirá:  

          • IV - outras competências estabelecidas em seu Regimento Interno, compatíveis 
com a natureza de suas atribuições. 

          Decreto 57.792/2017 

          • Art. 2º Ao Conselho do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, 
órgão colegiado vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, competirá: 

          • Parágrafo único. As competências do Conselho ficam restritas ao estabelecido 
neste decreto 

          Fonte: Liderança do PT. Elaboração própria. 

          Como se vê do Quadro 1, a Lei 16.333/2015 rege que outras competências 
(obviamente sempre respeitado o princípio da legalidade) decorrerão do Regimento Interno, o 
vigente decreto regulamentador restringe as competências do Conselho somente àquilo que o 
prefeito impôs ao colegiado por meio desta nova norma. Não poderia o Prefeito valer-se deste 
artifício para limitar a atuação do Conselho, porque o Decreto, a pretexto de regulamentar, não 
pode contrariar a lei. 

          Igualmente. o papel fiscalizador do órgão foi propositadamente excluído, o que 
em princípio não seria um problema, pois as competências do órgão decorrem da própria Lei (e 
não do decreto). No entanto, passou a ser um problema quando a nova regra especificou no 
parágrafo único, do artigo 2º que "as competências do Conselho ficam restritas ao estabelecido 
neste decreto". 

          Ainda, no que tange a notória intensão da Municipalidade de mitigar o papel 
fiscalizatório do Conselho do PMLLLB, o quadro abaixo permite melhor compreensão: 

          Quadro 2 - Exclusão atribuição fiscalizatória. 

          Lei 16.333/2015 

          • Art. 7º... 

          • Parágrafo único. São competências deste Conselho, além daquelas 
estabelecidas em regimento interno: 
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          • II - opinar e fiscalizar a utilização de recursos para a implementação do 
PMLLLB; 

          Decreto 57.233/2016 

          • Art. 2º Ao Conselho do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, 
órgão colegiado vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, competirá: 

          • II - opinar sobre a formulação do orçamento necessário à implementação do 
PMLLLB, fiscalizando a utilização dos respectivos recursos 

          Decreto 57.792/2017 

          • Art. 2º Ao Conselho do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, 
órgão colegiado vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, competirá: 

          • II - opinar sobre a formulação do orçamento necessário à implementação do 
PMLLLB 

          Fonte: Elaboração própria. Liderança do PT 

          Como se vê do quadro acima, enquanto o primeiro decreto respeitou o papel 
fiscalizador conferido pela Lei ao Conselho, o atual decreto excluiu completamente esta 
atribuição, com o nítido objetivo de solapar o controle social. 

          Na mesma linha, de mitigar o papel do Conselho do PMLLLB, o vigente decreto, 
ilegalmente, promoveu diminuição da representação da sociedade civil, tornando o Conselho 
paritário, quando na verdade a imposição legal é que ele seja maioritariamente composto por 
pessoas da sociedade civil. A lei 16.333/2015 não fez referência ao número total de membros, 
mas impôs a obrigatoriedade de que a sociedade civil seja maioria. Vejamos o quadro: 

          Quadro 3 - Transformação do conselho em paritário. 

          Lei 16.333/2015 

          • Art. 7º O acompanhamento do Plano será feito por membros de um Conselho 
Municipal, formado por representantes da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria 
Municipal de Cultura, da Câmara Municipal e por majoritariamente membros da sociedade civil, 
tais como professores, escritores, editores, bibliotecários, críticos literários, livreiros, 
representantes de pessoas com deficiência, saraus, centros de pesquisa e universidades. 

          Decreto 57.233/2016 

          • Art. 3º O Conselho será composto por 14 (catorze) membros, na seguinte 
conformidade: 

          • I - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Cultura; 

          • II -2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação; 

          • III - 2 (dois) representantes da Câmara Municipal de São Paulo; 

          • IV - 8 (oito) representantes da sociedade civil. 

          Decreto 57.792/2017 

          •Art. 3º O Conselho será composto por 14 (treze) membros, na seguinte 
conformidade: 

          • I – 3 (três) representantes da Secretaria Municipal de Cultura; 

          • II - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação; 

          •III - 2 (dois) representantes da Câmara Municipal de São Paulo; 

          • IV – 7 (sete) representantes da sociedade civil. 

          Fonte: elaboração própria. Liderança do PT 

          A lei, portanto, não definiu um número exato de integrantes do Conselho do 
PMLLLB, deixando para que o decreto regulamentador o fixasse. No entanto, o legislador 
deixou um claro comando para que a sociedade fosse maioria no colegiado. 
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          Assim é que. o primeiro decreto, respeitando o comando legal, estabeleceu o 
número total de 14 (quatorze) membros no colegiado, sendo que destes. 8 (oito) são 
representantes da sociedade civil. O novo decreto, contudo, aumentou a representação 
governamental (adicionando mais um da Secretaria de Cultura) e diminuiu a representação da 
sociedade civil (de 8 para 7 membros), com isso. o conselho ficou paritário (7 representantes 
da sociedade civil e igual número de representantes da governo), contrariando o artigo 7º da 
Lei 16.333/2015. Além disso, o atual decreto, ao expressamente revogar o decreto anterior, 
também revogou os mandatos dos membros da sociedade civil, eleitos em dezembro/2016. 
Pelo novel regramento os representantes da sociedade civil serão escolhidos pelo secretário 
de Cultura. 

          Importante destacar, outrossim, que o objetado decreto excluiu a obrigatoriedade 
de se observar um mínimo de 50% (cinquenta por cento) de mulheres na composição do 
Conselho do PMLLB. Tal disposição constava no primeiro decreto, e foi excluído do atual, ora 
questionado. 

          De fato, não existe na Lei que instituí o Plano Municipal do Livro. Leitura, 
Literatura e Biblioteca dispositivo fazendo referência a paridade de gênero, no entanto, vigora 
no Município de São Paulo, desde 2013, a Lei Municipal nº 15.946 (doc. 8), dispondo que em 
todos os Conselhos, inclusive nos conselhos gestores, devem ser observados a composição 
mínima de 50% (cinquenta por cento) de mulheres. Sendo assim, não poderia o Poder 
Executivo, através do Decreto 57.792/17. contrariar a lei. Flagrante ilegalidade, portanto, que 
deve ser reparada. 

          MAS NÃO É SÓ! No que tange ao funcionamento do Conselho e a 
transparência, o ilegal decreto diminuiu a periodicidade das reuniões, excluiu a obrigatoriedade 
de serem as reuniões públicas, ou seja, acompanhadas por qualquer munícipe e a convocação 
das reuniões somente poderá ser feita pelo Governo, não mais por qualquer integrante do 
Conselho. É o que se depreende da leitura do artigo 7º do Decreto 57.792/2015. que abaixo 
apresentamos de forma comparativa com o decreto anterior, visando desnudar a enorme 
mitigação no controle social promovida a partir do novo decreto. Vejamos: 

          Quadro 4 - Limitação das reuniões e mitigação da participação. 

          Decreto 57.233/2016 – Primeira regulamentação 

          • Art. 7º As reuniões do Conselho serão públicas e ocorrerão com intervalo 
máximo de 90 (noventa) dias 

          Decreto 57:792/2017 – Segunda regulamentação 

          • Art. 7º As reuniões do Conselho ocorrerão com intervalo máximo de 180 (cento 
e oitenta) dias e período mínimo de 90 (noventa) dias. 

          Efeitos 

          • DIMINUI A TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, NA MEDIDA E EM 
QUE AS REUNIÕES NÃO MAIS SERÃO PÚBLICAS; DIMINUI A FREQUÊNCIA DAS 
REUNIÕES, ANTES ERA UM MÍNIMO DE QUATRO POR ANO, PODENDO HAVER MAIS 
QUE QUATRO, PELO NOVO DECRETO , SERÃO NO MÁXIMO DUAS POR ANO. 

          Fonte: Elaboração própria. Liderança do PT 

          Quadro 5 - Diminuição da participação social 

          Decreto 57.233/2016 – Primeira regulamentação 

          • Art. 7º (...). 

          • § 1º As reuniões serão convocadas por meio de publicação no Diário Oficial da 
Cidade e do portal da Prefeitura do Município de São Paulo na internet e instaladas mediante o 
quórum da maioria absoluta dos conselheiros 

          Decreto 57.792/2017 - Segunda regulamentação 

          • § 1º As reuniões serão convocadas exclusivamente por seu Presidente e, em 
sua ausência, pelo titular da Pasta da Secretaria Municipal de Cultura. 
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          • § 2º As reuniões serão convocadas por meio de mensagem eletrônica (e-mail) 
a ser enviada para o endereço eletrônico fornecido pelo membro do colegiado por ocasião de 
sua posse, bem como por intermédio do sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Cultura no 
Portal da Prefeitura do Município de São Paulo na Internet, e instaladas mediante o quórum da 
maioria absoluta dos integrantes do Conselho. 

          Efeito 

          • AS REUNIÕES SOMENTE SERÃO CONCOVADAS PELO GOVERNO, E NÃO 
MAIS POR QUALQUER MEMBRO DO CONSELHO; DIMINUIÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, JÁ 
QUE AS REUNIÕES SERÃO CHAMADAS POR MEIO DE MENSAGEM ELETRÔNICA, E NÃO 
MAIS PELO DIÁRIO OFICIAL. 

          Fonte: Elaboração própria, liderança do PT 

          Além disso, o novo decreto expressamente revoga o decreto anterior, com isso, 
CASSOU o mandato dos atuais conselheiros representantes da sociedade civil, que foram 
legitimamente escolhidos por seus próprios segmentos, em eleição realizada pela Prefeitura do 
Município de São Paulo, as expensas do Erário municipal que bancou a estrutura deste 
democrático processo de escolha. 

          Por todo o exposto, em razão das flagrantes ilegalidades perpetradas pelo Poder 
Executivo, é que este vereador propõe o presente PDL visando sustar a ilegalidade do decreto 
que interrompeu o controle social exercido pelo Conselho do PMLLLB, desfigurou o Colegiado, 
solapou a participação social e afrontou as Leis 16.333/2015 e 15.946/2013.” 
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