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Institui o Sistema Municipal de Museus e
o Caminho dos Museus e inclui os eventos
Semana Municipal dos Museus e Noite dos
Museus no Anexo ll da Lei n' l0.903, de
31 de maio de 2010 -- Calendário de
Eventos de Porto Alegre e Calendário
Mensal de Atividades de Porto Alegre --, e
alterações posteriores, a serem realizados
na semana que incluir o dia 18 de maio e
no sábado da semana que incluir o dia 18
de maio, respectivamente.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe e a Emenda
n' 01, ambos de autoria do vereador Aldacir Olíboni.

Segundo a exposição de motivos, a Proposição visa valorizar a
preservação da memória e do património cultural de Porto Alegre, com o objetivo
de estabelecer um processo de articulação colaborativa e fomentar a unidade entre
as instituições existentes, além de desenvolver políticas voltadas para o setor.

A Procuradoria da Casa no parecer de fls. 08 e 09, considerou que o
Prometo não contém manifesta inconstitucíonalidade ou ilegalidade, apenas apontou
o caráter autorizativo vislumbrado no art. 6' da Proposição em análise, o que restou
vedado em consequência da vigência do Precedente Legislativo n' 01, de 05 de
novembro de 2008.

Sendo assim, o Autor da Proposição acatou a recomendação
Procuradoria e apresentou Emenda de n' 0] que suprimiu o art. 6'

da

E o relatório

Sendo assim, de acordo com o âmbito de atuação desta Comissão de
Constituição e Justiça a quem compete examinar e emitir pareceres sobre aspectos
constitucionais, legais e regimentais das proposições, consoante o que dispõe o art.
36 da Resolução 1.178 de 16 de julho de 1992, Regimento da Câmara Municipal
de Porto Alegre, entendo que a manifestação da Procuradoria se encontra eW
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conformidade com os parâmetros estabelecidos na Carta Magna e na legislação

Desta fonna, acompanho a manifestação da Douta Procuradoria deste
Parlamento Municipal e, tendo em vista a apresentação de iniciativa legislativa que
corrigiu o apontamento técnico, concluo pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para tramitação do Projeto e da Emenda n' 0 1 .

Sala de Reuniões, 3 de outubro de 20 1 9
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Aprovado pela Comissão em 1511ol:.üi9
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