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PARECER Nº 0030/2004 DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 594/03  
Tendo a autoria do nobre Vereador Goulart, a propositura em exame tem por 
finalidade instituir o “Dia do Jardim Campo Grande – City Campo Grande”, a ser 
comemorado, anualmente, em todo 09 de dezembro.  
Busca-se, assim, além de homenagear o povo habitante daquela comunidade, também 
inserir a data festiva no Calendário Oficial de Datas e Eventos daMunicipalidade, de 
modo que possa haver uma oportunidade de congraçamento entre as pessoas que lá 
habitam, as quais poderão, desse modo, comemorar juntas, participando de atividades 
escolares, esportivas, ecológicas e comunitárias as quais, como bem o define o §2º da 
propositura, servirão para promover e estimular “a cidadania e a solidariedade” além 
de fomentar “a produção artística e cultural” dos que delas participarem. 
Há parecer, pela legalidade, da Comissão de Constituição e Justiça (fls.13/14) que, no 
entanto, apresentou substitutivo, a fim de adaptar a propositura a uma melhor técnica 
de elaboração legislativa. 
No âmbito da competência desta Comissão, quanto ao mérito e ao interesse público, 
entendemos que a propositura deva receber a aprovação desta Casa, pois se trata de 
inserir no Calendário Oficial de Datas e Eventos da Municipalidade uma data que sirva 
para rememorar o início do loteamento da região, sendo que, em 09 de dezembro de 
1953, no 22º Tabelião, foi lavrada a primeira escritura, marco inicial da 
comercialização do loteamento que originou este hoje progressista bairro do Jardim 
Campo Grande – City Campo Grande.  
Pelo exposto, o nosso parecer é favorável à matéria enfocada, em razão do seu 
interesse público e do mérito envolvido, mas nos termos do substitutivo mencionado. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 19/02/04. 
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