
                  PARECER N° 01, DE 09 DE MAIO DE 2022 

 

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, SOBRE 

O PROJETO DE LEI N° 039, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. 

                   De autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL que: 

 

Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do Município de 

Inhacorá, e dá outras providências. 

 

Em análise à matéria em tela, verifica-se que quanto à iniciativa tal 

propositura preenche os requisitos legais, visto que está ancorado ao Art.142, da Lei 

Orgânica do Município, Seção II do Patrimônio Cultural, tendo em vista que compete 

ao Município desenvolver a cultura, suas fontes, manifestações culturais, dando-lhes 

acesso em nível da sua região, incrementando a produção, realização em todas as 

formas de expressão e manifestação, valorização e difundindo a proposta cultural em 

toda sua dimensão. 

O Projeto encontra-se também amparado pela Constituição Federal, 

em seu art. 215 e 216, que diz que 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. 

Considerando que a Cultura é um importante meio de obtenção 

do conhecimento e mantém estreita relação com a educação. 

Considerando a sua importância na formação pessoal, moral e 

intelectual do indivíduo e no desenvolvimento de sua capacidade de relacionar-se 

com o próximo. 

Considerando a importância de uma política pública eficaz para 

a preservação da história de nossa comunidade. 

Conclui-se que o projeto, ora apresentado, além de estar dentro da 

legalidade é de grande valia para o município.  

Ante o exposto, no que nos compete analisar, opinamos pela emissão 

do Parecer favorável ao Projeto de Lei do Executivo Municipal nº 039/2021. 

Este é o parecer. 



Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá. 

09 de maio de 2022. 

 

__________________________________________ 

Edelvan Cossetim da Silva– Relator 

 

 

____________________________________________ 

Roque Clairto da Silva - Presidente- De acordo com o Relator. 

 

 

______________________________________ 

             Jovelina Belter dos Santos- Secretária- De acordo com o Relator 


