
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

:

PARECER Nº 5 : &')?
Referente ao Substitutivo
AUTOS: Maurício Vila Abranches

PROJETO DE LEI Nº 369/2017 — DlSPõE SOBRE A RESERVA DE VAGAS EM
EVENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS PARA ARTISTAS LOCAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Trata—se de projeto de lei, de iniciativa do nobre
Vereador Maurício Vila Abranches, que busca instituir a reserva
de vagas em eventos culturais municipais para artistas locais.

A respeito da iniciativa, a mesma encontra—se
amparada pelo artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, bem como
pelo artigo 116 do regimento interno desta Casa de Leis.

NO mais, o Projeto de Lei não dispõe sobre matéria
de cunho administrativo, de iniciativa privativa do Poder
Executivo.

Portanto, iniciativa regular.
Conclui—se da justificativa que acompanha esta

propositura que seu intuito é desenvolver, fortalecer e
perpetuar, junto aos cidadãos e aos grupos sociais locais, a
cultura local.

Tendo isso em vista, conveniente salientar que o
artigo 30, inciso I, da Carta Magna e o artigo 8º, alínea “a”,
inciso 12 da Lei Orgânica. Municipal permitenl que () Município
edite leis sempre que a questão social envolva algum interesse
local, como é o caso em comento.

Outrossim, oportuno destacar o que preleciona o
artigo o artigo 181 da Lei Orgânica dO Município de Ribeirão
Preto:

“Art. 181 — (D.MUnicípio, em cooperação com a
União e o Estado, garantirá a todos o .pleno
exercício dos direitos culturais e o acesso às
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fontes da cultura e apoiará e incentivará avalorização e a diftsão das naniféstaçõesculturais, mediante” (g.n.)
Conforme se extrai do artigo 181 da Lei Maior do

Município, é papel do Estado incentivar a valorização dasmanifestações culturais e garantir o acesso à cultura comodireito de cidadania.
Por derradeiro, cumpre salientar que o E. Tribunalde Justiça de Minas Gerais na ADIN 1003480—10.2015.8.13.0000 domunicípio de Lagoa Santa, entendeu pela legalidade econstitucionalidade de Lei, cujo tema é o mesmo do Projeto emanálise.
Pelo exposto, verifica—se que o Projeto em exameestá formalmente em ordem, atendendo às normas Constitucionaise Legais pertinentes ao assunto.
Merece, nestes termos, prosperar a presentepropositura do Nobre Edil, visto que a matéria tratada e aforma legislativa utilizada estão em consonância com aexigência legal e constitucional.
Desta maneira, em face do acima exposto, nossoPARECER é EAVORAVEL à aprovação da presente propositura.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2018.
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