
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, TURISMO,
DESENVOLVIMENTO E BEM-ESTAR SOCIAL

PARECER Nº ___/2022

PROJETO DE LEI ADVINDO DO EXECUTIVO MUNICIPAL – PLO Nº
006/2022

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Infraestrutura, Turismo,
Desenvolvimento e Bem-Estar Social .

O Vereador que a baixo subscreve, atendendo a delegação de V.
Exa, analisando o PLO  Nº 006/2022 de autoria do Executivo Municipal, com a
seguinte Ementa, “IAutoriza a concessão de uso parcial de imóvel público –
Museu Major Nicoletti Filho.”

Foi encaminhado à Procuradoria Jurídica desta Casa, para emissão

de Orientação Jurídica, o Projeto de Lei n.º 022/2021, de autoria do Executivo

Municipal, protocolado em 10/01/2022, com leitura na sessão exatraordinária

de  14/01/2022,  o  qual  solicita  autorização  desta  Casa  para  proceder  à

concessão de uso parcial  de imóvel  público – Museu Major Nicoletti  Filho,

mediante processo licitatório.

-  Quanto às competências da Comissão  :  

O  projeto  vem a  esta  Comissão  de  Mérito  para  análise,  sob  os

ângulos  da  infraestrutura,  Desenvolvimento,  Bem-Estar  Social,  Educação  e

Direitos Humanos, Quanto à área de infraestrutura, em obediência ao disposto

no Art. 56 do Regimento Interno.

Na  justificativa  apresentada  o  Executivo  Municipal,  propõe  “a

concessão de uma parte da área para instalação de uma cafeteria, otimizando

o espaço. A concessão prevê o comprometimento da empresa concessionária,
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que,  além de  instalar,  manter  e  administrar  uma cafeteria  no  local,  deverá

proceder, da mesma forma, na preservação e conservação do mesmo.” 

Ainda, acrescenta que a concessão busca:

(…)

Ademais,  na  possibilidade  de  concessão,  encontra-se  potencial

captação de recursos direcionados a manutenção do Museu Major

Nicoletti Filho, a conservação do patrimônio histórico e artístico de

Gramado,  a  realização  de  projetos  relacionas  à  educação

preservação  patrimonial.  bem  como  para  efetuar  estudos  e

pesquisas relacionados ao patrimônio histórico e cultural. 

Além  disso,  agrega-se  o  fato  de  que  um  café  no  Museu  Major

Nicoletti  cria um atrativo para que os visitantes de Gramado conheçam um

pouco mais da cultura produzida, como ocorre em outros espaços culturais em

todo  o  território  nacional,  que  valem-se  de  um  agradável  ambiente

gastronômico  para  atrair  a  ampliar  a  permanência  do  visitante  no  espaço

cultural. 

O PL está acompanhado de Projeto Básico – Café do Museu Major

Nicoletti  Filho, matrícula do imóvel  e planta de localização do espaço a ser

concedido.  Contudo,  a  proposição  não  contempla  a  minuta  do  contrato  de

concessão  de uso parcial  e nem da minuta de edital  correspondente, bem

como não há juntada de material descrevendo valores a serem auferidos ou

mesmo  a  concepção  das  interfaces  ou  segmentos  descritos  no  corpo  da

presente justificativa, o que poderá possibilitar uma análise segura, desta Casa

Legislativa.

Por fim, o relator do presente Projeto de Lei ressalta que em reunião

entre o Secretário de Cultura Ricardo Bertolucci Reginato e os Vereadores, o

Secretario  confirmou que   conforme Projeto básico,   os valores da outorga
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serão  depositados ao caixa único e os valores referentes ao aluguel  serão

destinados 50 % para o caixa único e  50% destinados ao Fundo da Cultura.

- DA CONCLUSÃO:

Em análise aos fundamentos apresentados na Orientação Jurídica nº

008/2022, emitida pela Procuradora Geral da Casa, tenho que a propositura

está apta à tramitação, acompanhando o entendimento da Orientação Jurídica

acima referida, em relação a aptidão da presente propositura dentro do campo

de análise da Comissão Permanente de Mérito.

A  matéria  posta  não  requer  Audiência  Pública  e  também não  foram

apresentadas emendas,  sendo que todas as etapas do processo legislativo

foram cumpridas.

Pelo exposto, considerando-se os aspectos que cumprem-me examinar

neste Parecer Final, não encontro óbices à aprovação do  Projeto de Lei nº

006/2022, haja  vista  que  os  preceitos  constitucionais,  legais  e  regimentais

quanto a sua tramitação foram cumpridos.

É o que tenho a manifestar.

Sala das Comissões, 03 de março de 2022

 ________________________  ________________________    ___________________________

Vereador Rodrigo Paim

Relator

Neri da Farmácia

Vice-Presidente

Vereador Professor Daniel

Presidente
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