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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, EXPORTE E JUVENTUDE

PARECER N' a?3/19-CEDE

EMPATADO
Revoga a Lei Complementar n' 380, de I' de
julho de 1996 -- que dispõe sobre construção de
salas para cinema e teatro em centros
comerciais do Município de Porto Alegre.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria dos
vereadores Aderi Sell, Cassiá Carpes, Comandante Nádia, Felipe Camozzato, Idenir
Cecchim, Jogo Carlos Nedel, Mendes Ribeiro, Professor Wainbert, Ricardo Gomes e
Valter Nagelstein.

A Procuradoria da Casa, em parecer prévio, fl. 8, proferiu o
entendimento de que a matéria objeto deste Prometo se insere no domínio de
competência municipal, não havendo impedimento jurídico a sua tramitação.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), fl. 10-1 1, concluiu pela
inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Prometo.

Embora avaliadas as considerações apresentadas pela Procuradoria desta
Casa e da CCJ, no que incumbe a apreciação da matéria competente a esta Comissão,
considera-se que a Lei Complementar n' 380, de ]' de julho de ] 996, ao dispor sobre
a construção de salas para cinema e teatro em centros comerciais, cria uma medida de
ampliação para a oferta de acesso à cultura.

A população de Porto Alegre tem aumentado cada vez mais, assim como
tem se expandido para regiões mais afastadas do centro da cidade. Assim, centros
comerciais dotados de espaços culturais proporcionam aos moradores opções de lazer
mais proximas.

A Lei que o prometo aqui analisado pretende revogar equilibra o mercado
por meio de contrapartida favorável, popularizando e disseminando o acesso a uma
forma de expressão cultural que hoje é mormente consumida por pessoas de mais
elevado poder aquisitivo e/ou moradoras das regiões centrais, amenizando assim o
caráter elitizado do cinema e do teatro e combatendo também a concentração de
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poder decisório quanto à distribuição geográfica de implantação desses espaço:
culturais.

Diante do exposto, o parecer desta Comissão manifesta-se pela rejeiçã
do PrcÜeto de Lei Complementar deste Legislativo.

Saia de Reuniões,] 2 de fevereiro de 2019
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