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PARECER Nº 899/2011 A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 555/2010.
Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Ítalo Cardoso que estabelece
diretrizes para a implantação do Projeto Cultural Memoriais Pessoas Imprescindíveis.
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de
legalidade.
A Comissão de Administração Pública manifestou-se favorável ao projeto.
Esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência,
reconhece o alcance social e o interesse público da matéria e, por esse motivo,
entende que deve prosperar pelas razões abaixo aduzidas.
O pano de fundo do projeto, utilizando como epígrafe parte de um texto do
dramaturgo Bertold Brecht (“pessoas imprescindíveis”), é salientar o papel sóciopolítico que algumas pessoas assumem a partir da tomada de posição pública frente ao
contexto político vivido. Desta maneira, “pessoas imprescindíveis” são todas aquelas
que, ao tomar uma posição, sustentá-la publicamente e atuar politicamente são
coresponsáveis por resultantes de amplo escopo sócio-político.
A Secretaria de Direitos Humanos, ligada diretamente à Presidência da República do
Brasil, desenvolve o projeto Direito à Memória e à Verdade o qual criou os memoriais
“Pessoas Imprescindíveis” com o qual pretende render homenagens a pessoas que
atuaram durante o período de exceção política vivido na década de 1964 a 1985 e
foram torturados, mortos e desaparecidos, vítimas de violações de direitos humanos.
Assim, o projeto em tela possibilitará a aproximação da municipalidade aos esforços,
permitindo juntar-se aos mesmos, no sentido do esclarecimento a respeito de
violações de direitos humanos, consolidação na memória social dos efeitos e
significados da vivência em período de exceção política assim como assinalar fatos e
situações na história recente de nossa cidade e país, sob o ponto de vista de direitos
humanos, homenageando pessoas que viveram no período compreendido nesta Capital
e lutaram em favor de um regime democrático e livre.
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer.
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 17/08/11
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