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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 

PARECER Nº 05/2019 - CCJ 

 

Ref.: Projeto de Lei nº 185/2018 

 

Relator: Vinícius Guilherme Simili - PDT 

 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo cujo objeto é 

instituir o Programa Municipal de Fomento à Cultura no âmbito do município de 

Assis. 

A presente propositura tem como finalidade implementar um modelo de 

políticas públicas para o fomento da cultura em Assis, operado por meio de editais, de 

modo a atender às atividades artístico-culturais no campo da produção, formação, 

difusão, intercâmbio, pesquisa, ocupação e outras atividades e campos correlatos no 

Município. 

O projeto especifica que poderão ser destinados ao Programa recursos 

próprios ou provenientes de convênios, contratos, acordos e congêneres no âmbito 

cultural, celebrados entre instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, e 

a Secretaria Municipal de Cultura. 

Cumpre destacar que, em conformidade com o art. 215 da Constituição 

Federal e art. 259 da Constituição Estadual, o projeto visa garantir a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura no Município de Assis, 

apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais, por 

meio do referido Programa de Fomento à Cultura. 

 No mais, não há ilegalidades nem vícios formais ou materiais a serem 

declarados. 

Diante do exposto, em consonância com os princípios constitucionais e 

legais, manifesto-me de forma favorável à discussão e votação do presente projeto em 

Plenário. 

É o parecer. 
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Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2019.  

 

 

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI - PDT 

Relator  

 
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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