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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTUjtA, EXPORTE E JUVENTUDE

PAjtECER N' oá2 /19 - CEDE

Cria a Política Municipal de Cultura Viva.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria da
vereadora SoHia Cavedon. O prometo visa instituir em Porto Alegre a Política
Municipal de Cultura Viva, em consonância com a legislação nacional e estadual.

O prometo passou por análise da Procuradoria da Casa, que apontou
inexistência de óbice para tramitação, ressa]vando que os artigos ]' e 7' e ] l a 26
implicariam em interferência à competência privativa do Chefe do Executivo.

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela existência de óbice
jurídico ao prometo.

É o breve relatório

Do ponto de vista desta Comissão, no que se refere ao acompanhamento
das políticas voltadas à cultura no Município de Porto Alegre, temos que o Prometo

representa um avanço na área.

As considerações relativas à constitucionalidade do Prometo merecem ser,
ao nosso ver, apreciadas em plenário, uma vez que o Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça nos parece desconexo do que é trazido pelo texto da proposta
analisada. Neste sentido, ainda que importante a apreciação da CCJ, ela não pode ter
caráter terminativo na análise de tão relevante proposta.

Em relação ao mérito do Prometo, acreditamos ser inquestionável a
importância deste no que se refere às políticas públicas voltadas às manifestações
culturais em nossa cidade.

Conclui-se, portanto, que o Prometo tem relevância e merece ter sua
análise de mérito levada adiante. Como sabemos, por força do art. 55 do nosso
Regimento, a proposição que receber parecer contrário de todas as Comissões pelas
quais tramitou, será tida como rdeitada e será arquivada. Neste sentido, achamos uma
grande perda para o bom debate a ser realizado na Casa que questões relativas ao
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apontamento de um vício de constitucionalidade que supostamente tangencia a
proposta e que, ao nosso ver, não se encontra bem esclarecido, sda suülciente para
sepultar a proposição, uma vez que a Procuradoria apontou a possibilidade de
tramitação da proposta e que os vícios, se existentes, são passíveis de serem sanados
através de emendas. Acreditamos ser esta Comissão também um local onde as
políticas públicas voltadas à cultura em nossa cidade soam incentivadas, e encontrem
aqui respaldo e ressonância, e por estes motivos, manifestamo-nos pela aprovação do
PrometoJ
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