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PARECER N' (H+ /]9 - CEFOR

Estabelece as normas de instalação e de
funcionamento de circos itinerantes no
Município de Porto Alegre e dá outras
providências.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígraf'e, de autoria
da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude.

Em manifestação, a Procuradoria desta Casa, (fl.09) manifestou-se no
sentido de que a proposição se insere no âmbito de competência municipal,
inexistindo óbice constitucional para a sua tramitação.

Em fundamentação, o Douto Procurador, asseverou que o art. 215
''capta/'' da Constituição Federal explícita que ''O Es/ado garanf/rá a /odes o p/eno
ncercício dos direitos ctllturais e acesso às .jantes da cultura naciona[, e apoiará e
incentivará a valorização e a difLlsão das rllani.estações ctLlttlrais"

Atrelado a tal dispositivo do Texto Magno, o supracitado setor
jurídico, encorpou parecer tombado, transcorrendo art. 190 da Lei Orgânica do
Município de Porto Alegre e art. 220 da Constituição Estadual que versam sobre
matérias semelhantes ao mérito proposto, citou jurisprudência do STF e do TJ/RS
para destacar a competência do poder legislativo para propor tal matéria.

Demostrou ainda, de forma didática que a proposição em tela não se
enquadra nas possibilidades compiladas no Precedente Legislativo n' 01, de 05 de
novembro de 2008, o qual versa sobre o arquivamento de plano de projeto de lei
que tenha por objeto comando meramente autorlzativo, por ter em seu bojo
previsões impositivas e não meramente autorizativas, citando os ans. 2', 3', 4', 5',
6' e 7'

De outro norte, e]encou a procuradoria uma única ressa]va, a qual não
afeta o mérito do projeto, apenas por uma questão de ordem, no que tange o art. 8',
entendeu impropria a fixação de prazo para que o Poder Executivo regulamente a
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lei após sua publicação, em função de o Poder Regulamentam'

Constituição Federal e por simetria a art. 94 da LOMPA.
da própria

E a síntese do necessário

E o relatório

A proposição em análise, PLL n' 183/18, tem no mérito, fomentar e
garantir praticas para fortificar a cu]tura em nosso município, em especial os
espetáculos circenses itinerantes. entre outras providencías voltadas ao tema.

Assim, avaliadas as considerações apresentadas pela Procuradoria
desta Câmara de Vereadores e pela Comissão de Constituição e Justiça deste
Legislativo, tendo em vista as competências regimentais atreladas à CEFOR, este
relator, tem no mérito, entendimento favorável à aprovação do projeto.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto

Sala de Reuniões, 08 de julho de 20 19

Vereadorlié&élrronato,
Presidente e Relator.

Aprovado pela Comissão em oq.o:i,2ci

Vereador Üd91ÍK'Cecchlm


