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PARECER CECE

Comissões conjuntas

CCJ, CECE e CEDECONDH.

PROCESSO SEI Nº 152.000042020-89

 

PROC. Nº   0065/20

PLL     Nº     026/20

 

Inclui a efeméride Dia Municipal da Dança Afro-brasileira no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de
2010 – Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre –, e
alterações posteriores, no dia 18 de agosto.

 

Vem para reunião de comissões conjuntas, o Projeto de Lei de autoria da vereadora Karen Santos que visa
instituir o dia da dança Afro-brasileira no calendário de datas comemorativas e de conscientização da cidade de
porto Alegre

A procuradoria da casa apresentou parecer com a conclusão de que não vislumbra óbice de natureza jurídica
para a tramitação do processo.

Na sequência, a CEFOR manifestou-se pela rejeição do projeto.

A pedido da vereadora autora, o projeto vem para parecer a ser analisado conjuntamente pela CCJ, CECE e
CEDECONDH.

O vereador Professor Alex Fraga foi indicado para ser o relator-geral do projeto

É relatório.

Passa-se à análise e apresenta-se conclusão:

De início, adianta-se posição pela inexistência de óbice de natureza jurídica e pela aprovação do projeto
analisado!

A exposição de motivos do PLL demonstra que a data escolhida para se instituir o dia da dança afro em Porto
Alegre tem como referência e homenageia importante artista dançarina negra, brasileira que teve
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reconhecimento não só por suas performances como bailarina, mas também por sua militância de incentivo e
real apoio a artistas negros:

 O presente Projeto de Lei tem como objetivo instituir oficialmente o dia 18 de agosto como o Dia Municipal da
Dança afro-brasileira no município de Porto Alegre, objetivando com isso o reconhecimento da trajetória de vida
de Mercedes Baptista, uma importante bailarina brasileira que é considerada a precursora da dança afro no
Brasil.

Mercedes Baptista nasceu no ano de 1921 (...) Mercedes torna-se a primeira bailarina negra a compor o corpo de
baile do teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1948 e, ainda nos anos de 1940, torna-se colaboradora, bailarina
e depois coreógrafa do Teatro Experimental do Negro (TEN), buscando a valorização de artistas negros. No ano
de1956, Baptista inaugura no Brasil uma companhia de dança com seu nome, alcançando projeção em vários
lugares do país e também fora dele, como na Argentina e França.

A partir da década de 1990, Mercedes Baptista passa a ter sua trajetória como bailarina e coreógrafa cada vez
mais reconhecida, sendo fonte de inspiração para homenagens em eventos e por muitas escolas de samba. Em 18
de agosto de 2014, aos 93 anos de idade, Mercedes vem a falecer.

Em um país onde não só a arte, mas toda a negritude e sua cultura são desvalorizados, Mercedes Baptista foi um
marco de talento, dedicação e luta pela valorização da cultura e dos artistas negros.

Contudo, a instituição do dia da dança afro não tem somente o caráter de homenagem. Aqui, importante destacar
o caráter de conscientização pela valorização das raízes, da ancestralidade, da cultura e da dança negra, fato de
absoluta relevância para o debate público e popular, onde se oportunizará discussões não só sobre dança, mas
também sobre os atravessamentos que essa forma de arte tem para um povo, entrelaçada com discussões acerca
de valorização de artistas negros e suas repercussões econômicas, tanto para esses artistas, mas também como
cadeias produtivas e geradoras de renda e movimentação econômica para todo o município.

Instituir o dia da dança afro-brasileira é salientar e dar um passo importante para o reconhecimento e incentivo à
arte e a artistas negras e negros, movimento de garantia do direito à cultura, sendo que a Constituição do Brasil
destaca o direito à proteção às manifestações populares afro-brasileiras, assim como estabelece que leis disporão
sobre datas comemorativas que valorizem essas manifestações culturais:

Constituição da República. Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações
culturais.

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos
étnicos nacionais.    

Assim, comprovada a constitucionalidade do projeto de lei – que, além de se alicerçar em direito constitucional à
cultura e a valorização de manifestação cultural afro-brasileira, é, por certo, de interesse local -, da mesma forma
que o mesmo está de acordo com a Lei 10.904/10, que regula o calendário de datas comemorativas e de
conscientização do município de Porto Alegre.

Pelo exposto, no que se trata à legalidade, o parecer é pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação do projeto e, por ser meritório, o parecer é pela aprovação do projeto de lei do legislativo (PLL
026/20), que visa incluir a efeméride Dia Municipal da Dança Afro-brasileira no Anexo da Lei nº 10.904, no dia
18 de agosto.
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Porto Alegre, 27 de novembro de 2020.

 

 

VEREADOR PROF. ALEX FRAGA,

Relator-Geral.

 

Documento assinado eletronicamente por Alexsander Fraga da Silva, Vereador, em 30/11/2020, às
10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0183524 e o código CRC FD5BBFF9.

Referência: Processo nº 152.00004/2020-89 SEI nº 0183524

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 035/20 – CCJ/CECE/CEDECONDH con�do no 
doc 0183524 (SEI nº 152.00004/2020-89 – Proc. nº 0065/20 - PLL nº 026), de autoria do vereador Prof. Alex
Fraga, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude e Comissão de Defesa do
Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 30
de novembro de 2020. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
30/11/2020, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal
de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0183871 e o código CRC 4449FDDA.

Referência: Processo nº 152.00004/2020-89 SEI nº 0183871

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

