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Veda identificação com logomarcas,
logotipos, s/ogans, frases, cores ou
quaisquer símbolos alusivos à
determinada gestão de governo nas
comunicações visuais de documentos,
veículos, bens e quaisquer próprios
municipais, e dá outras providências.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Marmelo Sgarbossa.

O parecer prévio emitido pela Procuradoria da Casa (n' 070/18)
observa que a matéria se insere no âmbito de competência municipal e não trata de
matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada ao Poder Executivo, de forma que,
sob tal enfoque, inexiste óbice jurídico à tramitação do projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), no seu parecer (n'
243/1 8), apontou inexistência de óbice jurídico ao projeto.

É esse o relatório. Passo a opinar

Inicialmente, sob o aspecto puramente económico, o presente Prometo

de Lei Legislativo é meritório pois, como bem pontuado na exposição de motivos,
a cada troca de govemos no âmbito municipal, insone-se em desperdício tanto por
descarte de materiais já existentes, quanto pela necessidade de troca de uma série
de adesivos e outros itens por seu caráter temporário.

Como bem destacado pelo autor, ''lendo as ges/ões /2úó//cas
transitórias a alteração de marcas ou quaisquer símbolos, além de onerar os
co.hes públicos, pode violar o princípio constitucional da impessoalidade"

Além disso, conforme exposição da CCJ, ''/odo é? goza/qae/" a/o da
Administração Pública de-ve ser impessoa[, ou seja, deve atender ao objetivo ao
qual se destina sem deixai" nenhuma espécie de 'marca' pessoal, propagattda
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po/í//ccz ou /2essocz/". Este fato é claramente afrontado quando uma gestão
específica insere sua própria marca naquilo que é do todo público.

Como bem pontuado pela estadista britânica Margareth Thatcher,
não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas o dinheiro dos pagadores

de ;/aros/os''. Assim, uma vez que o valor de todo e qualquer gasto público é
retirado do bolso do cidadão, impedir o uso político das políticas públicas
mediante utilização de símbolos que façam menção a um determinado govemo -- é,
além de republicano, também positivo sob a ótica financeira.

Com isso, é de se destacar que quando se tenta transformar aquilo
que, em essência já é do público, em algo que foi concedido pela benevolência de
um govemo específico -- representado na adesivação de carros, impressão de
material gráfico com s/ogans, entre outros atos -, há um duplo prejuízo à
cidadania.

Por tudo isso, entendemos pela aprovação do Prometo

Sala de Reuniões, 21

Aprovado pela Comissão em #6.0.p-4'}

Vereador Airtnll1llblataPresidente
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