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Inclui a efeméride Semana do Samba no
Anexo da Lei]0.904 de 3] de maio de
20]0 -- Calendário de Datas
Comemorativas e de Conscientização do
Município de Porto Alegre --, e alterações
posteriores, a ser celebrada, anualmente,
entre os dias 26 de novembro e 2 de
dezembro, dia nacional do samba.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Jogo Borco Vaz.

O presente prometo visa incluir a efeméride Semana do Samba no
Anexo da Lei ]0.904 de 31 de maio de 2010 -- calendário comemorativas e de
conscientização do Município de Porto Alegre -- e alterações posteriores, a ser
celebrada anualmente entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro, dia nacional
dn cnmhn

A Procuradoria desta Casa, no parecer n' 561/2018, observado, o
disposto no art. 5o da Lei 1 0.904/1 0, e tratando-se de matéria de interesse local
não vislumbro, óbice de natureza jurídica. Também não nos parece oferecer
obstáculo à presente proposição à existência no calendário de datas comemorativas
do ''Dia do Samba'' na data de 02 de dezembro. As datas não são ao nosso ver.
excludentes. De modo que a aprovação do presente prometo não implica na
exclusão/revogação daquela data do calendário em questão. É possível ter no
calendário em questão o Dia do Satnba e a Semana do Samba.

A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ, no parecer n' 34/19 de
fl. 10, acompanhando o parecer da Procuradoria desta Casa, opinou pela
inexistência de óbice de natureza jurídica.

E o relatório
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Considerando os apontamentos e
Comissão de Economia, Finanças, Orçamento
manifesta-se pela aprovação do presente Prometo.

justificativas apresentadas,
e do Mercosul -- CEFOR

a

Sala de Reuniões, 22 de abril de 2019

Vereador Mauro Pinheiro,
Relator.

Aprovado pela Comissão em .í3. O{./?

Presidente Vereador ]denir Cecchim
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