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                            Vem a esta Comissão, para Parecer o Projeto em epígrafe, de autoria da Vereadora Daiana
Silva dos Santos.

                            O Projeto visa incluir a efeméride semana da saúde da população negra no anexo de lei n°
10.904, de 31 de maio de 2010 – calendário de datas comemorativas e de conscientização do Município de
Porto Alegre, as alterações posteriores, realizada na última semana de outubro.

                             A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, onde aduz que,
observado o disposto no art. 5º da Lei 10.904/10, e tratando-se de matéria de interesse local não vislumbra
óbice de natureza jurídica à tramitação do projeto de lei em questão.

                             Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que por
sua vez emitiu Parecer favorável, pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

                            Nos termos da proposição apresentada, o projeto pretende incluir no Calendário de Datas
Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre a efeméride da Semana da Saúde da
População Negra, a ser realizada na última semana de outubro.

                            Segundo algumas estimativas, cerca de 25 milhões de pessoas que têm origem africana
vivem fora do continente africano. Incluindo o Brasil, em que metade de sua população é negra. Em nosso
país há o maior contingente populacional de pessoas negras fora da África. No último censo demográfico
(2010), 47,5% da população brasileira foi classificada como branca, 43,4% como parda e 7,5% como preta.

                            Em apertada síntese, é o relatório.



                            No tocante à competência desta Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, já
superada a análise própria dos aspectos jurídicos, o exame do Projeto deverá ocorrer com base no que está
previsto no art. 39 do Regimento Interno desta CMPA.

                            O Projeto é meritório, sendo dever desta cidade elaborar programas de conscientização
voltados à educação, assim como, programas culturais.

                            Outrossim, para promoção da saúde da população negra é importante a implementação e
execução de políticas públicas. Além disso, importa a implementação de uma gestão participativa, através de
mecanismos de controle social, produção de conhecimento, formação e educação permanente para
trabalhadores e trabalhadoras da saúde.

                             Pelos motivos acima alinhados, não havendo óbice para a tramitação do Projeto,
considerando meritória a matéria, este Relator manifesta-se pela sua APROVAÇÃO.

 

 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2022.

 

Vereador Giovane Byl

Relator
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