
PARECER CEFOR

PROCESSO Nº: 208.00115/2021-00 

 

                             Vem a esta Comissão, para parecer, projeto de lei, de Vereador Leonel Radde, que pretende
incluir §§ 1º, 2º, 3º e 4º no art. 5º e arts. 5º-A e 5º-B, todos na Lei nº 12.741, de 6 de novembro de 2020
– que estabelece as normas de instalação e funcionamento de circos itinerantes no Município de Porto
Alegre.

                             Na justificativa do supracitado projeto de lei é apontado que os profissionais que trabalham
com as artes circenses dependem de um espaço próprio para o desenvolvimento de suas atividades. Diferente
de outras profissões, profissionais das artes circenses dependem simultaneamente de tal espaço não apenas
para executar seu trabalho, mas para armar suas casas e abrigar sua família. Indica também que há anos,
Porto Alegre não possui espaço específico para circo, deixando-os restritos aos terrenos emprestados. Por
não se tratar de um espaço de uso destinado ao circo, muitas vezes esses profissionais precisam competir
com outras atrações para o seu uso.

                            O projeto pretende regulamentar os espaços dotados de infraestrutura para instalação dos
circos, bem como garantir financiamento destes espaços com recursos para implantação e manutenção deles
provenientes do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural (Fumproarte), do Fundo Pró-
Cultura do Município (Funcultura), do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural (Fumpahc) ou
de dotações orçamentárias próprias do Executivo municipal.”

                            O projeto tem pareceres positivos da Procuradoria desta casa legislativa, bem como da
Comissão de Constituição e Justiça, declarando a constitucionalidade do mesmo, bem como indicando a
inexistência de óbice de natureza jurídica. O prejeto é meritório e não causa nenhum custo adicional ao
município, bem como apresenta tema pertinente à cidade.

                            Neste sentido, sou de parecer favorável, para aprovação do presente projeto de lei.
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 062/22 - CEFOR con�do no doc 0365290 (SEI nº 208.00115/2020-00 – Proc.
nº 0399/21, PLL nº 155), de autoria da vereadora Bruna Rodrigues foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 14 de abril de 2022,  tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto.

 

  Vereadora Mauro Zacher – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: Não votou

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  Não votou
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