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RELATÓRIO

Conforme disposição expressa no artigo 70, do Regimento interno, O projeto
veio a esta Comissão.

A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Senhor
Vereador Paulinho Pereira, sob a forma de projeto de Lei, que dispõe sobre
atividades culturais e artísticas no Distrito de Bonfim Paulista, município de Ribeirão
Preto, mediante alterações em superfícies exteriores de edifícios, fachadas,
pavimentos, passeios, muros e outras infraestruturas urbanas, denominado de
galeria de arte urbana de Ribeirão Preto no Distrito de Bonfim paulista e dá outras
providências.

O referido projeto de lei, se pauta como incentivador das diversas formas de
arte e assim, trata sobre a necessidade de prover novas e diferentes manifestações
artísticas e culturais, para que estas sejam valorizadas nO Municipio, iniciando sua
fase “piloto“ no Distrito de Bonfim Paulista, de forma a que possam servir de estímulo
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e de atração para jovens e para revitalização e ressignificação de espaços urbanos
e públicos e de equipamentos públicos.

É o relatório.

PARECER

Quanto ao mérito, o presente Projeto de Lei, visa a propagação e o incentivo
da diversidade das manifestações artísticas e culturais, sendo seu principal intuito a
sua valorização.

Aliado a essa valorização artística e cultural ele insere um sistema legal que
protege o ambiente urbano, pois estipula diretrizes, regras e sanções na sua
aplicação.

De acordo com o parecer da COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA desta Casa Legislativa, o projeto não
encontra impedimentos à aprovação, sendo entendimento, estar o projeto apto à
votação.

Portanto, pela relevância e importância do presente Projeto de Lei, exaramos
parecer FAVORÁVEL à aprovação do projeto em plenário.

Sala das Comissões, 09 de abril de 2019.
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