BIBLIOTECA SOBRE GESTÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Para governar é preciso livros, é preciso conhecimento, é
preciso saber (D. José Tolentino Mendonça, Biblioteca
Vaticana).
A Biblioteca sobre Gestão Pública e Políticas Públicas Municipais será um repositório de
livros, periódicos e outras publicações sobre teorias, métodos e técnicas de gestão e de
concepção e implementação de políticas públicas, com ênfase no nível local do federalismo.
Este acervo será formado a partir de aquisições e doações. Aos órgãos públicos e
governamentais estaduais e federais que produzem este tipo de literatura serão solicitados
regularmente exemplares gratuitos de suas publicações, o que será feito, também, em
relação aos palestrantes e conferencistas que venham a contribuir em atividades da Escola
de Governo.

Seu acervo singular será constituído por normas, planos, projetos e outros documentos do
Município que tratam de assuntos relacionados à gestão e às políticas públicas, como Planos
Diretores, Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias, Leis Orçamentárias, Planos
Setoriais etc., além de cartilhas e prospectos produzidos para campanhas da prefeitura e da
Câmara de Vereadores. A finalidade deste acervo é organizar, num único local, para uso
tanto da administração pública como de pesquisadores, documentos históricos que
permitem acompanhar a evolução do planejamento e da implementação de decisões e
políticas em Araraquara. Destes documentos, os que estiverem em vigor serão referências
quotidianamente úteis para se compreender os objetivos, missões e metas do governo;
estes materiais, sistematicamente atualizado, serão utilizados nas atividades formativas que
visam à capacitação institucional (voltada à compreensão da estrutura, da missão, dos
objetivos e das metas gerais e setoriais da Prefeitura), formação essa fundamental para que
os agentes públicos tomem decisões e desenvolvam seus fazeres com consciência dos
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valores e desideratos do governo e da comunidade a que servem, com vista a contribuir
para que o Prefeitura cumpra eficaz, eficiente e efetivamente as funções que lhe competem
em busca do desenvolvimento local.

A biblioteca abrigará, também, uma videoteca e uma casoteca. A videoteca conterá, entre
outros, os vídeos resultantes do Ciclo de palestras “Luzes para o Futuro” e do Ciclo de
debates “Diálogos Tecnopolíticos” (anualmente realizados pela Escola de Governo), entre
outros, ficando disponível para uso nas atividades formativas da Escola de Governo e
também para empréstimo para outros interessados, como professores (para uso em suas
disciplinas), pesquisadores e gestores ou membros de conselhos de políticas públicas (para
auxílio em atividades que requeiram reflexão em torno de temas desenvolvidos nos vídeos).
A casoteca conterá principalmente os documentos e materiais resultantes das atividades do
Laboratório de Soluções em Gestão Pública e Políticas Públicas.

À biblioteca física se somará a biblioteca virtual, inserida no site da Escola de Governo no
portal da Prefeitura Municipal.

Buscar-se-á apoio da Biblioteca Pública Municipal “Mário de Andrade” para a organização e
manutenção da Biblioteca sobre Gestão Pública e Políticas Públicas Municipais, sendo a
finalidade desta servir de apoio ao ensino e à pesquisa desenvolvidos na Escola de Governo,
permanecendo, além disso, acessível aos demais interessados.
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